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Visst blev det bra på österfasaden när ställningen gick ner? Det är alltid en milstolpe 
att se fram emot i byggbranschen. Solskärmarna för de sex lägenheterna i söder är 
också på plats.  
 
På norra fasaden monterar vi just nu läkt för att kunna montera svällister som skall 
tätna igen luftspalten vid takfoten i händelse av brand.  
 
Inomhus har snickerierna börjat. Köken och högskåpen har kommit, lister och foder 
levereras under nästa vecka och på måndag dyker de 63 postboxarna upp.   
Plattsättarna jobbar på i rask takt och inom några veckor är även deras arbete avslutat.  
Mattläggaren gör sin sista vecka här på nybyggnaden under kommande vecka.  
 
Räckena i vinterträdgården kring trappan och valvkanten är monterade, ställningen är 
demonterad och hissarna är snart i bruk.  
Först nu ser man i sin helhet vilken rymd det kommer bli där inne. Det blir oerhört 
tjusigt! Det kommer vara ett utrymme som Ni kommer bli stolta över att visa upp för 
besökare och njuta av att använda själva.  
Fönster och dörrar till sjukgymnastiken har kommit. Dörren monteras in idag, men 
täckning in emot gymnastiksalen tar i bort i samråd med personalen.  
 
Den nya bodetableringen är på plats på ängen söder om ambulansintaget. Under 
helgen hade någon varit och försökt öppna samtliga containrar som står uppställda 
där. Dessbättre hade vår noggranna låsning och godkända lås gjort att vi fick behålla 
allt denna gång. Ser Ni något misstänkt när vi inte är på plats, så ring gärna polisen.  
 
På ombyggnadsetappen går rivningen framåt. Vi har för avsikt att, på plan 1, riva ut 
en hel avdelning samt den centrala delen i norr, innan vi går på semester.  
På plan 0 lägger vi ner nya spillvattenledningar inne i huset under bottenplattan, 
kommande vecka armerar vi och gjuter vi igen öppningarna.  
 
Med de raderna vill i gärna önska Er alla en riktigt trevlig midsommarhelg med god 
sill, mycket jordgubbar och många glada skratt!  
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